
Nenecesaj

Partioj

Kiel iuj praktikoj ripetas,
ne du aŭ tri fojojn, sed
multfoje en politiko. Sed unu
precipe tiris atenton: nove
fondita partioj kiuj nomas
sin kiel "taŭga" kaj
"integreco" kaj oni petu al
nin insiste la "voĉdono de
konfido".

Sed se ni havas iun nocion
de politika historio, ni povas
priskribi precize kiom da
centoj de partioj kaj grupoj
faris la samon kaj ni povas
havi unuflanke kiom kiuj
restas kohera kun lia

principoj "taŭga".
Plejofte, la perfido de la konfido voĉdono estas fifama kaj abomeninda kial nun kondamnis li

plenumis. En politiko estas konata ke vinculamento la povo strukturo kaj liaj parlamentaj reguloj,
transformas la plej bonaj intencoj en la plej malbonaj praktikoj (lastatempaj ekzemploj ilustras la
grando de ĉi skribo).

Ni ne povas esti naiva ke la ascendo al potenco tra la voĉdona vojo partioj kiuj predikas
"puritanoj" kaj "senerara" konverto socio kaj finos socia malegaleco. La uzo de laŭleĝaj rimedoj jam
flirtis por sistemo bontenado. Uzinte la reformismo kaj la stato de teamo, ne signife ŝanĝas la
totalismaj strukturo de hierarkia potenco. Kiam punkto "revolucia" eliroj ene de la sistemo estas
"gipso revolucio" pro socia kontrolo estas subtenita de la reganta forto kaj ili havas kontrolon de ĝi,
kaj ne kopiitaj al mano ajnan aventuriston, sed por homoj kiuj montras kompletan fidelecon
sistemo bontenado. Kaj en ĉi tiu kazo, neniu reala minaco, la potenca havos neniun problemon por
uzi perforton por konservi siajn interesojn (havas freŝaj kazoj kiuj montras tiun).

En nia opinio, la socia kosto de la parlamenta reprezentanto ludo partio estas tre alta kaj la
pligraviĝo ke ĝi iĝas celo en si mem, forlasante neniun revolucian eblon efektive. La partio
strukturo estas nenecesaj kaj malutilaj sociaj emancipiĝo, estas eliro por niaj premata kaj
ekspluatata popolo.

Kiam ni proponas memmastrumado, ni diras rompo kun tiu longeca modelo kiu prenas
generacioj post generacioj la iluzia kaj amara esperoj perfidoj, kaj kiuj argumentas ke la partio
modelo bezonas almenaŭ senkulpa utila por la sistemo de ŝarkoj ili volas estas kiu eĉ ne tiuj
"etika" por pravigi la ekziston de putra sistemo, predanto kaj murdisto kiel nia "kapitalisma
demokratio" grupoj. Ne nutras tiu farso, proksime partioj kaj sindikataj por la celo sociaj klasoj.

Ne volas vidi ĉi estas eblo, sed volas submetiĝi al ĝi estas alia historio. Ni subtenos sen regado,
sen partioj, sen estroj, sen stato.



Bestoj ne estas opcioj.

Aliĝi vegana dieto, oni rimarkas ke jam ne estas afero de elekto konsumo de bestoj fontoj kaj la
uzo de krudmaterialoj de origino besto.

Kaj ne estas elekto por la simpla kialo ke bestoj ne havas tiun eblon, elekti ne esti buĉitaj de la
milionoj mildigi malsaton de la homa loĝantaro kaj iliajn bezonojn por vesto, estetiko, ktp freneze
ritmoj de industriaj perforto.

Dum longa tempo bona parto de la homaro konektiĝas kun la naturo kvazaŭ malamiko kiu
devas esti submetitaj, premata kaj ekspluatata. La manko de respekto por naturo generis amasan
ekstermadon de milionoj da bestoj, la detruado de tutaj vivejoj kaj ekosistemoj, biomojn estas
masakritaj en la nomo de homa progreso. La konsekvencoj de ĉi tio estas kiu ni eniris la vestiblon
de nia propra morto.

Sed ni povas sxangxi, serĉante reakiro kaj daŭrigebla interago kun la planedo, reduktante
damaĝon kaj respektante la vivantaj estaĵoj sur la planedo. Ĉi tio ankaŭ signifas doni dignon al
bestoj, sercxi liberigi ilin de nia sovaĝeco kaj lerni respekti ilin kiel veraj fratoj de la mondo.

La industrio de morto devas esti aboliciita, la liberigo de bestoj estas eble la plej grava paŝo
por homa emancipiĝo, ĉar ni komprenas fine tiu de ekspluatado kaj subpremado procezoj agas tute
sur tiu planedo, kaj estos plena libereco, se ni plenumas la kaptita por celoj esplorado.

Ekzistas vivo sen subpremado kaj ekspluatado de iu, tial la kuniĝo ĉirkaŭ ne- especista
principoj.

Se ni batalos por ke la bestoj havas opcion vivo kaj ne la kondamno de morto.



Okazaĵo kreita en 2001 en
Araraquara, San-Paŭlo kaj
serĉas unuecon, interŝanĝo
de scioj, spertoj inter homoj
kaj anarkiisma organizaĵoj.
Esprimoj Anarkiistoj en
provo alporti la diversajn
eventojn kaj agadojn kiuj
okazas ene de la granda
nigra flago de anarkiismo, al
la san-paŭlia internstaton.

Ekzistis kompreno ke dum
en la ĉefurbo estis pluraj
grupoj kaj multaj anarkiistaj
aktivecoj en la interno la
situacio estis malsama,
kelkaj grupoj kaj kelkaj
agadoj kaj tio estus unu el la
celoj de la kompletiĝo de la
Esprimoj Anarkiistoj fari
anarkiismo floras intense en
la san-paŭlia internstato.

Ĉijare estos en Piracicaba
sur tagoj 08 kaj 09 Oktobro
en la Kultura Raul Seixas.
Rua Samuel Neves, 1416.
Piracicaba / SP

Pli informoj kaj kontakto:
exprana@riseup.net



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net


